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• Zsira
Légfegyveres találkozó a Zsirai lõtéren

A Nimród Derringer fegyverszaküzlet és az
Alpokalja Lövészegyesület szervezésében
idén Zsira lõterén került megrendezésre a
Weihrauch kupa. Ezt a kupát minden évben
más-más helyszínen rendezik meg, azért,
hogy minél több embernek legyen lehetõsé-
ge kipróbálni ezt az izgalmas és szórakoztató
sportot. Olyanok is kipróbálhatták lõ tudásu-
kat, akik korábban ezt még nem tették meg
versenyen, valamint a távolság miatt nem volt
rá lehetõségük. Tavaly rendezték meg elõször
a Weihrauch kupát Pátyon, Pest megyében. 

A verseny augusztus 25-én 10 órakor vette
kezdetét a Zsirai lõtéren, és a kora délutáni
órákban ért véget, szerencsére az idõjárás is
csak ezután fordult rosszabbra. A verseny-
számok a következõkbõl álltak: Field Target,
Hunter Field Target, valamint sziluett kategória.
A szervezõk felállítottak egy egész nap hasz-
nálható élmény lövészpályát is ahol bárki,
versenyen kívül kipróbálhatta az ügyességét
teljesen ingyen. Az ország különbözõ pontjai-
ról érkeztek nevezõk a versenyre. A résztve-
võk, illetve a különbözõ kategóriák elsõ öt he-
lyezettjei között díjazás is volt, köszönhetõen a
támogatóknak.  A fõdíj egy Weihrauch HW97K
légpuska volt, ami a verseny végén került ki-
sorsolásra. Ezen kívül az angol Sportsmatch, a
cseh JSB Diabolo és az amerikai Crosman cég
is ajánlott fel díjakat. Minden nevezõ emlékla-
pot, minden kategória elsõ három helyezettje
érmet és oklevelet kapott. Ezen kívül tombola-
sorsolással sok-sok ajándék közül választhat-
tak a szerencsések.

A Field Target egy precíziós lövészeti sport,
amelyet légpuskával lõnek. Erdõs-mezõs terüle-
tekre kirakott fém állatfigurákat kell meglõni 7-50
m közti távolságokon. A célok csak akkor dõlnek
el, hogyha a közepükön lévõ 1,5-4 centi átmé-
rõjû lyukakba beletalál a versenyzõ. A sikeres ta-
lálathoz meg kell tudni becsülni a távolságot,
beállítani a távcsövet a röppálya megfelelõ
pontjához, és persze még meg is kell tudni lõni a
célt. Érdekes, változatos sport, ahol a lövést a te-
rep adottságai, a szél, esõ is nehezítik.

A Hunter Field Target pedig az elõbbinek
egy speciális változata, ami szerényebb fel-
szereléssel is jól ûzhetõ. A legnagyobb céltá-
volság itt 40 m, és különféle korlátozások van-
nak a fegyverre és a távcsõre, hogy nagyobb
szerepet kaphassanak a lövész képességei.

Kincse Anda

Rövid hírek

Az elõzõ évekhez hasonlóan, augusztus 14-én
idén is megszervezték a védõnõk az anyatejes vi-
lágnapot a büki egészségházban.  A rendezvény
célja, hogy felhívja a figyelmet az anyatejes táplá-
lás fontosságára, a gyermek-szülõ kapcsolat erõsí-
tésére, az egészséges táplálkozásra, egészségügyi
szûrõvizsgálatok fontosságára, a gyermekvédelmi
és járványügyi munka megismerésére. 1992-tõl
tartják világszerte az anyatejes világnapot, más
néven a szoptatás világnapját. Egyre több csecse-
mõ hal meg szerte a világon azért, mert nem jut
anyatejhez. Ezért indította el az Egészségügyi Vi-
lágszervezet és az UNICEF átfogó programját a

csecsemõk egészséges táplálása érdekében. Erre
az alkalomra az elõzõ egy évben született gyerme-
keket és édesanyjukat hívják meg és köszöntik a
védõnõk. 

Bükön az idei idõpont választásnak kivételes
oka volt. Bük II-es körzetébe új védõnõ, Tamási Tí-
mea került. Timi már gyermekkora óta erre a hiva-
tásra készül, nagyon szereti a gyerekeket. Többen
itt tudták meg, hogy Németh Ferencné Marika né-
ni nyugdíjba vonul.  Ezért most szeretnék minden
anyuka és gyermeke nevében szép nyugdíjas
éveket kívánni Marika néninek. 

SulicsBogi

Anyatejes világnap Bükön

Szakonyi köszöntés
A községben élõ Alasz Károlynét 85. születés-

napja alkalmából köszöntették. A jubileum alkal-
mából  Farkas Gyula polgármester és Horváth Edi-
na jegyzõnõ kívánt további jó egészséget.

Mi a Field Target 
és a Hunter Field Target?
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I m p r e s s z u m

Itt van az õsz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? De szeretem...

(Petõfi Sándor)

Hasonló a viszonyom az õszhöz, mint Petõfinek. Szeretem, mint õ.
Pedig neki nem is õsszel volt a születésnapja, és õ biztos nem is faragott
még töklámpásokat sem akkor. Egyértelmûen az õsz hangulatára gon-
dolhatott, mikor ezt az elsõ versszakot megírta, amit tényleg nehéz
megmagyarázni.

Ismét itt a szeptember, ez valakinek az iskolát, valakinek a munkát
jelenti. A diákoknak újra korán kell kelni. Viszont ne búsuljanak, hiszen
milyen szép egy-egy õszi reggelen a táj! Persze gondolom, hogy ez
nem nagy vigasz, mivel lassan jönnek a szürke hétköznapok, a hideg,
a ködös idõ, a sötétség, az óraátállítás, a fûtés szezon. Sokan csak eze-
ket a dolgokat veszik észre, pedig ennek az évszaknak is megvan a
maga varázsa, csak tudni kell elõtérbe helyezni a pozitív oldalát. 

Hulljanak csak a színes levelek a fáról, potyogjon a gesztenye, él-
jen a szüret. Az õszben is rengeteg jó dolog van. Vége a fesztiváloknak,
szabadtéri programoknak, kertben grillezéseknek? Na és? Kezdõdnek
a beltéri koncertek, klub bulik, a szüreti mulatságok, a bor napok, nõ-
nek a dísztökök, aztán lassan közeleg a Halloween is. 

Sokan úgy gondolom, azért nem szeretik ezt az évszakot, mert nincs
semmi „dísze”. Télen fények, tûlevél, ünnepi vacsorák, tavasszal nyílnak
a tulipánok, minden zöldbe borul, nyáron szinte mindig süt a nap, nya-
ralunk, kagylót gyûjtünk a Balaton-partján. Pedig az õszt is csinosabbá
lehet tenni, szedjünk makkot, diót, színes leveleket, készítsünk belõlük
asztaldíszt vagy ajtódíszt. Érdemes kipróbálni az évszakhoz megfelelõ
recepteket, mint például a sütõtök krémlevest. Ha pedig valakinek a
nyári napsütés hiányzik, annak érdemes hosszabb õszi sétákkal, kirán-
dulásokkal feltöltenie a „napfénytartályait”, reméljük, hogy jó sokáig el-
tart majd a vénasszonyok nyara.

Lélekemelõ, szép õszi napokat Mindenkinek!
Kincse Anda

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

XVIII. Falunap
Nagygeresden

Következõ lapszámunk október 10-én jelenik meg!

Július utolsó szombatján már a
18. alkalommal került megrende-
zésre a Falunap Nagygeresden. Az
eseményre pályázaton nyert pénzt
községünk. Ez volt a Nagygeresdi

Nyár a Répce Partján címû rendez-
vénysorozat harmadik eleme.

A nap szokás szerint zenés ébresz-
tõvel indult, majd a szintén hagyo-
mányos focimeccsel, kapura rúgó
versennyel folytatódott. Az ünnepé-
lyes megnyitón Németh Lajos pol-
gármester úr köszöntötte a megje-
lenteket, s átadta a délelõtti sport-
rendezvény nyerteseinek a kiérde-
melt díjakat. Délben asztalra került a
finom ebéd, amiért köszönet illeti
azokat, akik az ünnep dacára mun-
kával töltötték a kora reggeli és dél-
elõtti órákat, valamint a felszolgáló
hölgyeket is, kik a nagy melegben
elénk tálalták az ízes falatokat (és el-
takarították a romokat – maradék
nem nagyon volt).

Délután a szórakoztató mûsoro-
ké volt a fõszerep. A programfolya-
mot a gyõri Platina Dance látvá-
nyos tánc show-ja nyitotta, majd
Tarnai Kiss László nótaénekes lépett
„színpadra”. A közönség vette a la-
pot, és a mûvész úrral együtt éne-
kelte az ismert dalokat, nótákat. Õt
ismét egy táncos produkció követ-
te: akrobatikus rock and roll bemu-
tatót láthatott a közönség. Öt órától

Fekete Dávid és barátai – Banyák
Róbert és Bella Dániel – igazi élõ
zenével kényeztették a közönség
füleit. Dávidék után Geri Betli Gá-
bor képviselte a mulatós-lakodal-

mas vonalat. Úgy
gondolom, nem
volt egy világot
rengetõ elõadás,
és ahogy láttam,
a közönséget sem
nagyon hozta láz-
ba a produkció.

Este fél nyolc-
kor vette kezdetét
a nap sztárvendé-
geinek mûsora.

Balássy Betty és Varga Feri musical
betétdalokat, régi és új slágereket
hozott a forró nyári estébe, ezzel ala-
pozva meg a 9 órakor kezdõdõ

Spontán-bál hangulatát. A Szalai Sza-
bolcs és Csonka Balázs által alkotott
duó ismét fergeteges – ezúttal vihar
nélküli – bulit hozott össze, ami remél-
hetõleg hagyománnyá válik, és még
jó néhányszor rophatja a táncot ze-
néjükre az elkövetkezõ geresdi Falu-
napok bálozó közönsége.

Béres Péter

További képek a

www.repcevidek.hu weboldalon

Itt van az õsz, itt van, újra
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• Egyházasfalu

Búcsú és templom 
jubileum Egyházasfaluban
A templom építésének 125. évfordulójára

emlékeztek augusztus utolsó vasárnapján
Egyházasfaluban. Ugyanezen a hétvégén került
sor a hagyományos augusztusi búcsúra is. Szom-

baton este az Uni-
kum zenekar szó-
rakoztatta a bálo-
zókat, majd va-
sárnap ünnepi
szentmise bemu-
tatására került sor.
Ám az idei évben
az egyházasfalui
Szent György
templom 125
éves jubilálását is
ünnepelte a falu.
Ez alkalomból egy
kiadvány került ki-
adásra, melyet

Szabó Miklós plébános úr, Varga Gábor illetve
Tóth Zsuzsanna szerkesztett. Ez a kis kötet magá-
ban foglalja Keresztény és Egyházasfalu egy-
házközségek történetének adatait. A búcsúi hét-
vége bállal zárult, vasárnap a jó hangulatról
Czene Zoltán gondoskodott.                           G.R.

Batyus bál Egyházasfaluban
Immár harmadik alkalommal került sor idén

augusztus 31-én a batyus bálra, Egyházasfalu-
ban. Akárcsak az elõzõ években idén is a helyi
Metõcparti Falufejlesztõ Egyesület kezdeménye-
zésére rendezték a bált, ami során az összegyûlt
adományok a falu fejlesztését szolgálják. A falu
kenyerét idén is megsütötték, majd a négy falu-
részt szimbolizálva négyfelé vágták. Majd to-
vábbszelve mindenki fogyaszthatott a közel 10
kilogrammos kenyérbõl. A mulatságon Galavics
László biztosította a jó hangulatot. Az idõ is ke-
gyes volt és a szabadtéren az éjszakai órákban
is tarthatott a bál.                                        G.R.

Rövid hírek
A nyár elsõ várva várt eseménye nálunk min-

dig a májusi Szülõtalálkozó, amelyre megérkeznek
az itt élõk szülei, hozzátartozói. Ilyenkor sok-sok
öröm éri lakóinkat, elmesélhetik végre személye-
sen, hogy mi minden történt velük a legutóbbi ta-
lálkozó óta, de az újra-elválás szomorúságát is
mindig magában hordozza ez a nap.

Még májusban bemutatkozott új darabjával az
Alternatív Képszínház. Az örök visszatérés a bizony-
talanságok útvesztõjébe vezet bennünk, a válasz-
tás nehéz pillanatait hordozza, majd a jó döntést a
mennyei fény, az öröm fénysugarai ragyogják be.

Ugyancsak ezen a napon a tordasi Fogyatéko-
sok Otthona által rendezett „Idõutazás” c. progra-
mon vettek részt lakóink, ahol reneszánsz kori vá-
sárt jelenítettek meg. Májusban Gánton a Fecske-
palotában üdülhetett lakóink egy része.

Június 1-jén a peresznyei csoport utazott Cell-
dömölkre, hogy részt vegyen az elsõsorban moz-
gássérültek számára meghirdetett Art Fesztiválon,
ahol a zsûri a tekintélyes elsõ hellyel jutalmazta a
csoportot.

Június 3-5-ig Nemzetközi Fõzõversenyen vettek
részt lakóink Szakolyban.

Június 5-én Juniális Fesztiválon szerepelt ottho-
nunk mozgásszínháza, ahová a szentgotthárdi Pszi-
chiátriai Otthon meghívására érkeztek. Még ezen
a héten 7.-én a Kéthelyi Fogyatékosok Otthona ál-
tal rendezett Torkos napon vetélkedtek az otthon
lakói.  Június 4.-én került sor az „Álmodtam egyet”
Speciális Filmszemlére, ahol több otthon, filmes al-
kotói vetélkedtek a díjakért. 

Június 14-én A Molnár Gábor Alapítvány, Ajka
születésnap kulturális programjára kapott meghí-
vást otthonunk.

Június 16-án az Alternatív Képszínház a Vasvári
Amatõr Színjátszó Fesztiválon bronz minõsítést ka-
pott az „Örök visszatérés” c. darabjáért.

Június 19-22-ig a tordasi intézmény által ren-
dezett Dallal-Tánccal Egymásért címû Fesztivál

résztvevõi voltak táncosaink, ahol egy musical
részletet adtak elõ.

A félév zárásaként a kecskeméti Magyar
Speciális Mûvészeti Mûhely Egyesület X. Nemzet-
közi és X XVI. Országos Fesztiválján vett részt az
Alternatív Képszínház, valamint K. Krisztina
peresznyei versmondónk. 

Sportprogramjaink is na-
gyon széleskörûek voltak.
Rendeztünk házi asztalitenisz
és csocsó, valamint bocsa
bajnokságot dolgozóink és
lakóink részére. Jártunk
Darvastón bocsa, valamint
foci bajnokságon. A szlováki-
ai Ekecsen szintén asztaliteni-
szeztünk és fociztunk. Részt
vettünk a Magyar Speciális

Olimpiai Szövetség rendezésében Keszthelyen
megtartott „Mozgásélmény Napon”is.

Nyaraltunk Fonyódligeten és színjátszó tábort
tartottunk Balatonrendes-Pálkövén. Jutott idõ au-
gusztusban egy ausztriai zarándoklatra is, és a ha-
gyományos Rimanóczy napok színes és változatos
programjai is sok lehetõséget adtak a kikapcsoló-

dásra. Augusztus végén focibajnokságot tartottunk
a társintézmények részvételével, s ajándékul egy
szép koncert részesei is lehettünk a Gyõri Ádvent és
a Csepregi vegyeskar közös produkciójaként.

Tarka színeivel és programjaival így búcsúzott a
nyár, de a Zsirai Õszi Napok még csak ezután tár-
ja ki kapuit a nagy nyilvánosság elõtt, számos ér-
dekességet tartogatva az idelátogatóknak, hisz mi
mindenkit szeretettel várunk!

Fogyatékosok Otthona, Zsira

Zsirai nyár 2013
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2013. július 29-én, 10:38-kor megérkezett a
büki különítmény 50+5 fõvel a zánkai Új Nemze-
dék Központ Dömdödöm részlegébe, amely
közvetlenül a Mikkamakka, a Vacskamati és a
Szörnyeteg Lajos mellett helyezkedett el. 

Amint beléptünk a szobába, rögtön éreztük,
hogy meleg a helyzet. Fûtöttek kint is, fûtöttek
bent is.  A Napot elzárni nem tudtuk, a radiátort
viszont igen. Már elsõ délután igyekeztünk bir-
tokba venni a strand egy kis darabját, ahol az-
tán késõbb is napjaink nagy részét töltöttük.

A második nap csapatokat alkotva egy bota-
nikai tanösvényt jártunk végig. Közben egy tesztet
kellett kitöltenünk a látottakhoz kapcsolódóan. El-
készültek az elsõ közös fényképek is. Erre a dél-
elõttre jutott még egy feladatsor, amit a fiúk és lá-
nyok külön-külön csapatban (néha ugyan egy-
másról puskázva) oldottak meg. Ez táborismereti
kérdéseket tartalmazott. Volt, aki a sárga busz
rendszámát kereste, (elõbb a buszt, aztán a rend-
számot), volt, aki a víztoronynál lévõ asztal lábá-

nak a színét nézte, de olyan is akadt, aki a tábo-
ri szökõkút hõmérsékletét mérte. Délután csapa-
tunk legbátrabbjai elsõ alkalommal próbálták ki
a vízi katapultot. Este tapasztaltuk meg elõször,
hogy tejbe(n)-rizsben fogunk fürdeni a héten,
ugyanis napi hatszori, bõséges és nagyon finom
étkezést biztosítottak számunkra.

A nagy fiúk már a második éjszakát is, a kis-
lányok csak a harmadikat aludták végig. Az éjsza-
kák problémamentesen teltek. A legtöbbet és leg-
jobban a nagy fiúk aludtak. Tanári felügyelet alatt.

A szerdai kalandtúrán –
egyre nagyobb pocakunk el-
lenére – sikeresen vettük az
akadályokat. Végre nem
csak a felnõttek másztak a
falra, de a gyerekek is.  Fára
másztunk, majd beszorultunk
két fa közé.  Hiába, naponta
hatszor enni, az bizony nyo-
mot hagy. Az aknamezõn
többször felrobbantunk, de
végül sikeresen átjutottunk. A
nagy melegben vödör vízzel

hûtöttük magunkat. A tábori Olimpián 10 fõs
lánycsapatunk kötélhúzásban simán legyõzte
az 1050 fõs tábor legerõsebb fiait. Strandröp-
labdáztunk, strandfociztunk, így valamicskét le-
faragtunk az addig felszedett kilókból. Homok-
várépítésben második helyezést értek el csa-
patunk legkisebbjei. 

A cikk folytatása és további képek a

www.repcevidek.hu weboldalon

A kísérõ büki pedagógusok

Büki gyerekek 
a zánkai Erzsébet táborban

Családi nap a csepregi 
Répcevölgye Vadásztársaságnál

Augusztus utolsó hétvégéjén az éves köz-
gyûlés megtartása után a hagyományokhoz
híven családi napot tartottak a Vadásztársa-
ság tagjai. Ilyenkor a feleségeket és hozzátar-
tozókat is meghívják, együtt töltik a délutánt.

A rendezvénynek ismét Tömörd adott he-
lyet a szépen kialakított Faluházban.

Kihasználva a hely adta lehetõségeket
helyben készített langallóval várták az érke-
zõket, de a malacsült és a halászé sem ma-
radt el. Az ételek fogyasztása közben
csepregi borokat is kóstolhattak. A hölgyeket
egy szál rózsával is köszöntötték. A hangula-
tot fokozta a szépen felcsendülõ harmonika-
szó. A délután folyamán íjászat, lövészet, va-
dászkutya ügyességi bemutató is volt. Termé-
szetesen a baráti beszélgetések sem marad-
tak el. A jó hangulatú nap után a Vadásztár-
saság tagjai sikeres vadászatot kívánva bú-
csúztak el egymástól.

Horváthné Pados Teréz
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Rövid hírek
• Répcevis

100 éves lenne a Sárvár-Bük-
Répcevis-Kõszeg vasútvonal 

A vasútvonalat erdélyi munkások (napszá-
mosok) fektették le 1912-ben. A hivatalos
megnyitásra 1913. szeptember 27-én került
sor. A vonat Sárvár-Bük-Káptalanvis-Felsõlászló
(Burgenland: Oberloisdorf)-Kõszeg útvonalon
közlekedett.

1918 után két évig szünetelt a forgalom,
majd mint határátkelõ-forgalom indult meg
újra. 1933-ban a határátkelõ vasúti forgalom
véglegesen megszûnt. Ezután a vonat Répce-
vis és Sárvár között közlekedett. 1974-ben egy
kormányhatározat értelmében több vasútvo-

nal megszûnt, köztük ez a vonal is. Az utolsó
vonat 1974. május 25-én este indult Rép-
cevisrõl Bük felé. A környezõ községek lakói
között a vasútvonal megszüntetése nagy elé-
gedetlenséget váltott ki, hiszen 61 éven át állt
mind a személyi-, mind a teherszállítás szolgá-
latában.                                    Koroknainé

1972. óta augusztus másodika a Pharrajimos, a
cigány holokauszt emléknapja. 1944-ben e nap
éjszakáján öltetek meg, s hamvasztottak el
Auschwitz–Birkenauban háromezer romát, felszá-
molva ezzel az ottani cigánytábort.

Az eseményre és a holokauszt többi áldoza-
tára is emlékezve új köztéri alkotással bõvült au-
gusztus másodikán a Büki Templomparkban, az
egykori büki temetõben levõ emlékhelyek szá-
ma. Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormányza-
ta kezdeményezte, s a városi és a megyei ön-
kormányzat, a Cinka Panna Roma Kulturális
Egyesület, a Szombathelyi Zsidó Hitközség, vala-
mint magánszemélyek támogatásával készíttet-
te el a mûalkotást. Az emlékmû Csávás Csaba
nagykanizsai szobrász alkotása. A márványszo-
bor hátoldalán látható a krematórium kéménye,
elõlapja egy kígyószemû dögkeselyû, elõtte a
kisgyermekét védelmezõ édesanya.

A szoboravatóra és megemlékezésre össze-
gyûlteket Német Tiborné, a helyi roma nemzetiségi
önkormányzat elnöke köszöntötte. Elmondta, hogy
a szoborkészíttetés gondolata önkormányzatuk
múlt évi Auschwitz–birkenaui kirándulásán vetõdött

fel. Az emlékmûvet Horváth Jenõ elnökhelyettes és
Lujber Lujza leplezte le, s a katolikus és az evangé-
likus egyház lelkészei áldották meg. A Rendezvé-
nyen megjelent országos, megyei, járási és helyi
vezetõk közül többen is emlékeztettek a
holokausztra és nagyszámú áldozatára.

Totha Péter Joel, vezetõ tábori rabbi kiemelte:
az emberiség egyik õsi törvénye, a zsidó-keresz-
tény Tíz Parancsolat 6. pontja:
„Ne ölj!”. A történelem legna-
gyobb gyilkosságát, a holo-
kausztot emberek tervelték ki és
emberek hajtották végre. Hat
millió zsidót, melynek 10 %-a ma-
gyar volt, félmillió romát, több tíz-
ezer meleget és más embertár-
sunkat pusztították el. A magyar
cigány áldozatok számát a kü-
lönbözõ kutatók öt és ötvenezer
közöttire becsülik, de a roma közösségeink egy
harmadát érintette a fajüldözés.

A cikk folytatása és további képek a

www.repcevidek.hu weboldalon

Sági

Az egykori vasútállomás 
helyén ma sportöltözõ áll

Az idei évben is megtartották Csepregen a
ministránstalálkozót. Augusztus 12-én Finta Jó-
zsef atya fõszervezésével körülbelül 150 kísérõ és
a ministráns találkozhatott ismét. Az eseményrõl
az egyik résztvevõvel, Horváth István idézte fel a
történéseket:

-Reggel gyüleke-
zõ volt a plébánián.
Még akkor megtör-
tént a csoportbeosz-
tás, és a csoportok el-
indultak a Nagybol-
dogasszony kápolná-
hoz. Útközben állomá-
sok voltak, ahol mindenféle hittanos és játékos fel-
adatokkal tudták megméretni magukat a fiatalok.
Az akadályverseny végén, amikor kiértek a csapa-
tok a kápolnához, egy pár virslit kaptak a jelenlé-
võk ebéd gyanánt. Ebéd után következett a várva
várt eredményhirdetés. 

A nap fénypontja volt, amikor Krisztus is eljött
közénk a szentmisében. Krisztus egész nap velünk
volt, hiszen azt mondta: „Ahol ugyanis ketten
vagy hárman összegyûlnek a nevemben, ott va-

gyok közöttük.” És itt nem csak ketten vagy hár-
man voltunk, hanem közel 150-en. A szentmisén
Végerbauer Richárd atya volt a fõcelebráns. Kö-
szönjük neki a csodálatos prédikációját, és a
szentbeszéddel összeszõtt tanúságtételét. A

szentmisében a
ministránsok nem
csak egymással,
hanem Jézus Krisz-
tussal is találkoz-
tak. Jézussal, akit
máskor is szolgál-
nak az oltár körül,
de így, hogy ennyi

ministráns jelen volt, a találkozás hangulata
mégis más volt. A szentmise végén Richárd atya
újmisés áldásban részesített minket. A szentmise
után visszamentünk a plébániára, ahol kötetlen
programmal zártuk a napot. Lehetett focizni,
pingpongozni, beszélgetni és egyéb más módo-
kon is építeni a barátságokat. A nap végén pe-
dig lelkileg feltöltõdve és már a következõ évi ta-
lálkozót tervezgetve indultunk haza.

Horváth István és Sulics Bogi

Ministránsok ha találkoznak

Holokauszt emlékmû Bükön
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A nagy ünnep elõtti hosszú hétvégét-hételejét
kihasználva Bükön már 16-ától, péntektõl zajlottak
a ráhangoló, a helyiek, környékbeliek és fürdõven-
dégek szórakozási igényeit kielégítõ programok.
Eredics Béla és mûvésztársai a Csepregi Vegyeskar
Egyesület tagjainak bevonásával Petõfi Sándor-
Kacsóh Pongrác: János Vitéz c. daljátékát adták
elõ modern feldolgozásban, óriási sikerrel. Más-
nap és hétfõn az ifjúság szórakozhatott önfeledten.
Vasárnap a „Felszállott a páva” tv-mûsor döntõsei:
Kubinyi Júlia, népdalénekes és a Rába Néptánc-
együttes, a verseny szólótáncos gyõztese: Berecz
István, valamint a következõ sorozat vasi résztvevõ-
je, a NYME-SEK Szökõs Táncegyüttese varázsolta el
a népzene és –tánc kedvelõit. Kedden délelõtt
gyermekprogramok várták a legkisebbeket.

Államalapító királyunk napján, a hagyomá-
nyoknak megfelelõen, idén is ünnepélyes képvise-
lõ-testületi ülést tartott Bük Város Önkormányzata.
Ünnepi beszéd helyett Császár Angéla színmûvész
magyar írók és költõk mûveibõl idézve mûsort va-
rázsolt a résztvevõknek. A mûvészi élményt tovább
fokozva, Kristály Ágnes, a Népmûvészet Ifjú Meste-
re énekelte el az Ó Szent István dicsértessél kezde-
tû népdalt. Bük Város Ifjúsági Kitüntetõ Oklevelét
Csonka Klaudia birkózónak adományozta a testü-
let. Az ifjú tehetség súlycsoportjában idén diák-
olimpiai és magyar bajnokságot nyert. Az új ke-

nyeret a katolikus és az evangélikus egyház lelké-
szei áldották meg.

Este a Honfoglalás c. rockoperát láthatta a né-
pes közönség a Sziget Színház elõadásában. A
rossz idõjárás miatt elmaradt a tûzijáték.

Csepregen is gyermekversenyekkel, játszóház-
zal és terménybemutató kiállítással kezdõdtek az
ünnepi rendezvények. A városi megemlékezésen
Básthy Tamás, a választókerület országgyûlési kép-
viselõje beszédében röviden összegezte Géza fe-
jedelem és Szent István állam- és egyházszervezé-

si érdemeit. Megállapította, hogy a megyerend-
szer ma is életképes. Elsõ királyunk Szent Imre her-
ceghez írt intelmeitõl eljutott a hazánkban ma is
szükséges nemzeti összefogásig.

A rendezvényen került sor a „Csepreg Város
Kultúrájáért” egyéni és közösségi díj átadására. Az
egyéni kitüntetést Horváth János, a Csepregi
Vegyeskar Egyesület alapító elnöke és a Farkas
Sándor Egyletnek is aktív tagja vehette át. A kitün-
tetett a szervezõ munka, a rendszeres próbák és
szereplések mellett részt vett a Szentkirályi kopjafa
kifaragásában és felújításában is. A vegyeskar
meglepetés produkcióval is gratulált elnökének.
Ugyancsak „Csepreg Város Kultúrájáért” díjat ka-
pott a 131 éve mûködõ Csepregi Önkéntes Tûzol-
tó Egyesület. Fõ tevékenységük mellett kezdettõl
jelentõs szerepet játszanak Csepreg közösségi éle-
tében is. Hozzájuk fûzõdik a szüreti felvonulás ha-
gyományának felelevenítése, ifjúsági klub és tá-
borok mûködtetése, a helyi civil szervezetek össze-
fogása. Az új kenyeret Finta József plébános szen-
telte meg. Az ünnepségen közremûködött Csep-
reg Város Fúvószenekara, az azt követõ mûsorban
pedig más együttesek is bemutatkoztak. Színpad-
ra léptek a különbözõ korosztályú mazsorett cso-
portok, a Tarub és a Lunah hastánc, továbbá a
Zumba Lady együttes is. A rendezvényt Vékony
Geraszimov szalonzenéje zárta.                          SF

3. alkalommal „Nyúzták” a bõrt!

A Csepregi Sportegyesület és a Szebb
Holnapért Közhasznú Egyesület az idei év-
ben is megszervezte
a sokak által várt és
nagyon népszerû,
hagyományos egy-
hetes „Rúgd a bõrt”
Nyári Focitáborát,
július 29. - augusztus
2. között, 7-14 éves
gyermekek számára
a Malomkerti Sportlétesítményben Csepre-
gen. A tábor célkitûzési között szerepelt a
labdarúgás és a sport népszerûsítése, vala-
mint az egészséges életmódra nevelés, to-
vábbá a Csepregi Sportegyesület jó hírne-
vének további öregbítése.            HorváthZ.

A cikk folytatása és további képek a

www.repcevidek.hu weboldalon

Augusztus 20-a kisvárosainkban

Képgalériánkat megtekintheti a

www.repcevidek.hu
weboldalon!
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Rövid hírek

Filmforgatás Gyalókán és Répcevisen
Vasárnap reggel (augusztus 25-én), aki

Gyalókáról tartott Répcevisre, vagy fordítva,
biztosan meglepõdött, hogy egy filmforgatás
miatt másik útvonalat kell választania, és nem
tud áthaladni a szomszédos faluba a földes
úton, ami a két település között húzódik. Hi-
szen kora reggel már elkezdõdött egy doku-
mentumfilm jelenetének a forgatása Gyaló-
kán. A forgatás eltartott egész délelõtt (a ter-
vezettnél tovább), majd a stáb Répcevisen
folytatta annak a dokumentumfilmnek a készí-
tését, ami egy múltban történt helyi eseményt
mutat majd be a nagyérdemûnek. 

A dokumentumfilm célja a valóság doku-
mentálása. A történet 1989-ben játszódik
Gyalókán és Répcevisen, valamint a két falu
közti útvonalon. A film egy gyilkosságot dol-
goz fel, amelynek nagyvonalakban a lénye-
ge, hogy egy férfit Kalasnyikovval lelõttek
1989 augusztusán, mert át akarta lépni az
osztrák-magyar határt. Jelen voltam a forga-

táson és bepillantást nyertem az egyik jelenet
készítésébe. A stáb egy operatõrbõl, a rende-
zõbõl, a gyártásvezetõbõl, egy kameraman-
ból és természetesen színészekbõl állt, plusz a
rendezõasszisztensekbõl. A jelenetben négy
színész szerepel, egyik közülük Czapkó Antal,
aki látható az m1 Hacktion címû mûsorában,
valamint a Csak szex és más semmi-bõl lehet
ismerõs a neve, ahol õ alakította Alit. A jelene-
tet az út szélén forgatták, ahol egy Trabant
vesztegel, amiben németül beszélõ emberek
ülnek, és egy magyar pár halad el mellettük
kerékpárral. A lényege összefoglalva annyi
volt, hogy a férfi figyelmezteti a Trabant utasa-
it, hogy itt rossz helyen állnak, és otthonába
invitálja õket. A jelenet itt véget ér, a további-
akat pedig már a környezõ helyszíneken for-
gatták, de napokon belül végeztek is a mun-
kájukkal. Érdekessége a dolognak, hogy a
helyiek nem is igazán ismerik ezt a történetet,
valószínûleg nem is került nyilvánosságra ab-
ban az idõben. 

Kincse Anda

2013. augusztus 10-11-én Répcevis Önkor-
mányzata és a Pákác Menti Hagyományõrzõ és
Faluszépítõ Egyesület szeretettel hívták és várták a
kicsiket és nagyokat két napos rendezvényükre. 

A programok szombaton délután kezdõdtek
a játszótér átadásával, amelynek építésére a
Faluszépítõ Egyesület Leader pályázaton nyert
támogatást.

A megnyitó keretében elõször a helyi kisisko-
lások kedves mûsorát láthatták az érdeklõdõk,
majd Hollósi Péter polgármester úr rövid köszön-
tõjét követõen az Alpokalja-Ikvamente Leader
Egyesület elnöke egyben Fertõszentmiklós pol-
gármestere Horváth Tibor úr, a településen élõk
sikeres Leader pályázataihoz gratulált.  

Ezek után Ivanics Ferenc Répcevis Ország-
gyûlési képviselõje szeretettel köszöntötte a
résztvevõket.

Németh István plébános megáldotta a ját-
szóteret és az ünnepélyes szalag átvágás után
átsétáltak a résztvevõk a szintén Leader támo-
gatásból felújított sportöltözõhöz, ahol a plébá-
nos úr ugyancsak áldását adta az épületre.

A délután további részében a sportpályán
folytatódtak a programok. A felnõttek részére
párhuzamosan a gyermekeknek szervezett
ügyességi feladatokkal, kerékpáros szomszédo-
lással zsirai és gyalókai helyszíneken. Szépszámú
résztvevõ láthatta a repülõgépmodell bemutatót,
a motoros felvonulást, az undi tánc együttest, a
szombathelyi Melodi énekegyüttes mûsorát és a
fõ attrakciót a „Kiscsillag“ Szabó Ádám harmoni-
ka koncertjét. Közben a dottó kicsiket és nagyo-
kat kocsikáztatott a faluban több fordulón keresz-
tül. A vacsora után jó hangulatú táncos mulatság
kezdõdött, amely hajnalig tartott. 

Vasárnap délelõtt a helyi önkéntes Tûzoltó
Egyesület „nyitott szertár“ címmel várta a tele-
pülésen élõket, betekintést engedve az életé-
be, ki lehetett próbálni különbözõ felszerelése-
ket, azok mûködését, illetve megtekinthettek
az érdeklõdõk egy kiállítást az egyesület erek-
lyéibõl, fotóiból.

Délután a Szent László kápolnánál litániát
imádkoztak a hívek. Kora este már a sporté volt a
fõszerep, futball-mérkõzés és tizenegyesrugó-ver-
seny volt kicsiknek és nagyoknak. Éjszaka pedig
disco zárta a programokat. Aki ezen a két napon
bármilyen programot is választott, jól érezhette
magát. Köszönjük minden szervezõ munkáját.   Vis

További képek a www.repcevidek.hu
weboldalon

• Gyalóka

Répcevisi gyermeknap

Szabó Ádám
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Dr. Varga-Lazányi Irénnel, Csepreg és a
társult három település új aljegyzõjével be-
szélgettünk, hogy megismerjék õt települé-
seink lakói.

– Kérem, mutatkozzon be röviden olva-
sóinknak.

– 2013. június 20. óta vagyok Csepreg és a
három társult település, Lócs, Tormásliget és
Tömörd aljegyzõje. Több mint 20 éve dolgozom a
közigazgatásban. Bár Budapesten születtem, gyö-
kereim Vas megyéhez kötnek. Édesapám határõr-
tiszt volt, így kerültek a szüleim egyéves koromban
Kõszegre. Itt jártam iskolába, majd Szombathe-
lyen folytattam középiskolai tanulmányaimat. Elsõ
munkahelyem is Szombathelyen volt, a Vas Me-
gyei Tanácson. Az Államigazgatási Fõiskola befe-
jezését követõen Szentpéterfán lettem jegyzõ,
majd Szombathelyen a Polgármesteri Hivatalban
dolgoztam, mint önkormányzati hatósági refe-
rens. Késõbb a Pécsi Tudományegyetemen jogi
diplomát szereztem. 2002-ben családunk Sopron-
ba költözött, de továbbra is megmaradt Vas me-
gyéhez a kötõdésem. Ez is inspirált amikor meg-
pályáztam a csepregi aljegyzõi állást.

– Melyek a Csepregi Hivatalban az al-
jegyzõ feladatai?

– Az aljegyzõ munkáját a jegyzõvel történõ fel-
adatmegosztás alapján látja el. Idetartozik a testü-
leti döntések jogilag megalapozott elõkészítése, a
végrehajtás koordinálása, illetve a hivatali appa-
rátus szakmai felkészítésében való közremûködés,
és szükség esetén a jegyzõ helyettesítése is. Igyek-
szem mind a négy települést jól megismerni, és ez-
úton is köszönöm a bizalmat, amely eddig is meg-
nyilvánult irányomban. Fontosnak tartom a dönté-
sek utóellenõrzését. Különösen nagy szerepe van
ennek az önkormányzati kintlévõségek számbavé-
tele és behajtása során. Mivel a jelenlegi helyzet-

ben az önkormányzat saját bevételei a korábbi
évekhez képest sokkal nagyobb jelentõséget kap-
tak a település mûködtetésében, folyamatosan fi-
gyelemmel kell kísérni a helyi adókötelezettségek
teljesülését. Ez az a terület, amely a közvetlen fel-
ügyeletem alá tartozik.

– A helyi adótartozások behajtásáról is
szó volt az augusztus 22-i rendkívüli ön-
kormányzati képviselõtestületi ülésen.
Hogy állnak ezzel?

– Elkészítettük az adózás rendjérõl szóló tör-
vény alapján a 90 napon keresztül folyamatosan,
jelentõs helyi adó és gépjármûadó tartozással
rendelkezõk listáját. Ez vállalkozóknál a 100.000,-
Ft, magánszemélyeknél az 50.000,- Ft feletti adó-

tartozókat jelenti. Esetükben a törvény lehetõvé
teszi adataiknak és adótartozásuk összegének
nyilvánosságra hozatalát. Az érintettek augusztus
elsõ felében írásban kaptak felhívást a tartozásuk
rendezésére. Néhányan eleget tettek a felszólí-
tásnak, de még mindig jelentõs azoknak a szá-
ma, akik nem fizették meg a tartozásukat, s még
részletfizetést sem kértek. Esetükben az adóható-
ság élni fog a jogszabályi lehetõségekkel, és el-
indítja a végrehajtási eljárást. Bármennyire nehéz
lépés is ez, ugyanakkor hiszem, hogy azok az
adózók is ezt várják el tõlünk, akik minden évben
határidõre befizetik az adójukat.

– Csepreg idei költségvetésébe nem ke-
rülhetett be a több mint 80 milliós hiány.
Várható erre kiegészítõ támogatás?

– Megjelent a jogszabály, mely alapján pá-
lyázat nyújtható be szeptember végéig a helyi
önkormányzatok mûködõképessége megõrzé-
sét szolgáló kiegészítõ támogatásra. A Képvise-
lõ-testület számára az ÖNHIKI néven ismert tá-
mogatás helyett nyújtható be az a pályázati
igény, amelyrõl döntés született a legutóbbi tes-
tületi ülésen. A döntésre a beérkezõ igények el-
bírálását követõen folyamatosan, de legkésõbb
2013. december 20-ig kerül sor.

– Csepreg határában, a Lócsi út közelében
hetek óta építkezés folyik. Mi készül ott?

– Az E.ON Zrt. a Bük területén megnövekedett
energiaigények kielégítésére, valamint Csepreg
város biztonságosabb energiaellátása céljából
egy új, 120/20 kV-os alállomás építését határozta
el, melyet Csepregen, a Lócsi út közelébe telepíte-
nek. Ezzel a fejlesztéssel a jövõben az esetleges
többlet energiatermelés közcélú hálózaton történõ
fogadásához is elegendõ lesz a most átépítésre
kerülõ szabadvezeték hálózat és a készülõ transz-
formátor állomás.

Sági F.

Új aljegyzõ
Csepregen



10

2013. szeptem
ber III. évfo

lyam
 9

. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

Rövid hírek
• Csepreg

Uniós támogatásból új technológiát
vezet be az UNIRIV Kft.

A csepregi UNIRIV Kft. közel 40 millió forint
összegû beruházást valósított meg, melyhez
24,8 millió forint összegû vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert az „Innovációs ered-
mények hasznosításának támogatása KKV-k
részére” címû pályázati kiíráson az Új Szé-
chenyi Terv keretében. 

A projekt eredményeként olyan termelõ
gépek kerültek beszerzésre, amelyek a je-
lenlegi technológiai színvonal emelkedésén
túl a termelés rugalmasságát, a minõségi
színvonal stabilitását, esetenként emelését,
a kapacitások bõvítését eredményezte.

Idén is nagyon gyorsan eltelt a nyár, így az
iskolások, óvódások jól megérdemelt pihenõjé-
nek is eljött a vége. Górban már szinte hagyo-
mánynak mondható, hogy a tanév kezdete
elõtt, az egyik augusztus végi hétvégén színes
programokkal várják a gyerekeket és szüleiket
a faluházban, illetve a mellette kialakított kö-
zösségi téren.

Ebben az évben augusztus 24-én bábszín-
ház, csillám-tetoválás, arcfestés, lufi hajtogatás
és gokartozás várta a gyerkõcöket. Néhány szü-
lõ nagyon finom süteményeket, pogácsákat ho-
zott, így a gyerekek energia
utánpótlása is biztosított volt. 

A délutáni programokra vi-
dáman gyülekezõ gyerekek
helyett esõ formájában az idõ-
járás „siratta meg” a nyár el-
múlását. Emiatt sajnos a go-
kartozás elmaradt. A fél négy
után kezdõdõ bábelõadásra –
amely a Berzsenyi Dániel
Könyvtár által a falvakban mû-
ködõ kiskönyvtárak támogatá-
sára nyert pályázat eredmé-
nyeként került falunkba – közel
30 gyerek volt kíváncsi. Õk a szülõkkel együtt
nagy érdeklõdéssel, kacagva nézték, hallgatták
a Mesebolt bábszínház mûvészei által elõadott
mûsort. Az elsõ produkció végén – melyben kis
növésû báb táncospár ropta a táncot – sokan
ámulva fedezték fel, hogy a táncosokat egy fia-
tal lány „alakította” egy személyben. A második
mesét testre erõsített paravánnal adták elõ, a
harmadikat pedig egy meseládikó segítségé-

vel. A különleges elõadásmód teljesen elvará-
zsolta a nézõket, akik a mûsor végén közelebb-
rõl is megismerkedhettek a bábokkal.

Az arcfestésnél, csillám-tetoválásnál, lufi haj-
togatásnál egész délután nagyüzem volt. Az es-
te közeledtével mindenkire felkerültek a fény-
képrõl kiválasztott figurák, így az esti tábortûznél
már tigrisek, cicusok, kutyusok, kalózok, karjukon
pillangókkal, szívecskékkel várták, hogy megsül-
jön a szalonna, virsli, hagyma. A jó hangulatban
elfogyasztott „vacsora” a szülõknek alkalmat
adott egy kis beszélgetésre is, míg a gyerekek

önfeledten játszottak a kivilágított játszótéren.
Az elmaradt gokartozást a következõ pénte-

ken sikerült bepótolni, melyhez a „járgányokat”
Bükrõl bérelte az önkormányzat. Ezúton is köszö-
net a jármûvek szállítását vállaló szülõknek.

Az idei nyárbúcsúztató sikere is igazolta,
hogy szükség van hasonló rendezvények szerve-
zésére, megtartására a faluban.

Németh László

Góri nyárutó
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Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban
bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi
tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A
grófnõ (nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leve-
leket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A grófnõ
(nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl kezdve a nevelt fia, Izidor nagyko-
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
az Országos Levéltár õrzi: MOL P 234, 56. cs.)

Kétszáz éves levelek 
a csepregi uradalomból          7.

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

1808. január 2.
Szlavoniábul küldetett három Õzet, és három egy egy akós

Karlovitzi Ûrmöst Daruvári Porkoláb késérése mellett fell
kûldõttem imént Sopronig, hogy a két lovas kotsis Bétsbûl visza
térvén, azonnal fell vigye Bétsben. Csepregi Kastélnak felsõ
emeletérûl a planumot még most sem küldhetem ell, mivel az
Építtõ Mester ell nem készétette, ugy mondja, hogy egy Hétig
még lészen rajta dolga, az alatt a Teglát már hordatom, és a
mult Héten 22. ezert hordattak a Béresek Bükrül. 

Balogh Jánosné Horváth Terézia 
muzeológus, Budapest

Egy szép szombati napon tartottuk
községünkben a falunapot. 

A programok már délelõtt megkez-
dõdtek a sportpályán. A kispályás foci-
ban 5 csapat vett részt. Újdonságként ke-
rült a programba a Parasztolimpia, mely-
re családok, baráti társaságok neveztek.
Ötletes, ügyességi játékoké volt a fõsze-
rep, némelyik ezek közül fizikai erõnlétet is
igényelt. Volt pl. zsákban futás, zsákcipe-
lés, bálagurítás, szekérhúzás. A gyerme-
kekre arcfestõ és boksz ring várt.

Idõközben a kultúrház udvarán már
megkezdõdött az utcák közötti fõzõver-
seny, melyen 6 csapat vett részt. A dél-
utáni programok is itt folytatódtak a ren-
dezvénysátorban.

A polgármester megnyitója után Ágh
Péter országgyûlési képviselõ, a FIDELITAS
országos és megyei elnöke köszöntötte a
simaságiakat. Ezt követte az új kenyér
megáldása. Ez is újdonság volt a falunapi
programban és az augusztus 20-i idõpont
közelsége tette aktuálissá az eseményt.
Az új kenyér megáldását az evangélikus
lelkész és a katolikus plébános szavai
elõzték meg, mindketten az új kenyér
kapcsán az étel-élet párhuzamot állítot-
ták fókuszába. 

Ezután kezdõdtek a zenés táncos mû-
sorok. Elõször a fiatalokból álló Rock
Memories adott egy órás mûsort. A gu-
lyásparti alatt Czene Balázs zenélt. A kö-
vetkezõ mûsorszám a simaságiaké volt.
Kicsik és nagyok táncoltak és vidám jele-

neteket szórakoztatták a közönséget.
Nagy és hangos sikert aratva.

A Veseli Gradiscanci horvát néptánc
együttes is remek produkcióval rukkolt
elõ, majd Kossuth Gergõ lépett a színpad-
ra, akit a Csillag születikbõl és a Fásy mu-

latóból ismerhetünk. Közvetlen elõadásá-
val magával ragadta a hallgatóságot,
ezáltal teremtett jó hangulatot. Ezt követ-
te a délelõtti vetélkedõk és a fõzõverseny
gyõzteseinek díjazása. A tombolasorsolást
szakította meg a sztárházaspár, Papp Rita
és Bodnár Attila fellépése. Õk ugyancsak
kellemes perceket szereztek kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. A sztárvendégek
mûsora után folytatódott a tombolasorso-
lás, nagyon értékes és drága tárgyak ke-
rültek a nyertesekhez.

A falunapi vigasságot a hajnalig tartó
West buli zárta.              Haller Erzsébet

Simaság falunap
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P R O G R A M A J Á N L Ó

BÜKI RENDEZVÉNYEK:
Szeptember 14-én, szombaton 15 ó. a Koczán

háznál (Széchenyi u.), rossz idõ esetén a Mûvelõ-
dési Központban: A Székely Dalegylet Férfikórusa
mûsora.

Szeptember 14-én, 21-én és október 5-én,
szombaton 20 ó. a Büki Mûvelõdési Központban:
Csárdáskirálynõ és a szerelem – operett-elõadás
német nyelven.

Szeptember 15-én és 29-én, vasárnap 10-16 ó.
Bükfürdõn: Vásári forgatag – Kézmûves és Régisé-
gek vására.

Szeptember 24-én, szerdán 10 ó. a Büki Mûve-
lõdési Központban: Berecz András Kossuth-díjas
ének- és mesemondó gyermekmûsora.

Szeptember 27-én, pénteken 13.30 ó. a Büki
Gyógy- és Élményfürdõben: A Turizmus Világnapja
alkalmából: a Büki Néptáncos Forgatag fellépõi-
nek mûsora.

Szeptember 27-én és 28-án az Eötvös József ut-
cában és a Koczán-háznál: Szent Mihály Napi Vi-
gasságok – kézmûves vásár, gyermekprogramok,
a Muzsikás Együttes és Petrás Mária, az Ungaresca
Néptáncegyüttes és mások mûsora.

Október 11-én, pénteken a Büki Gyógy- és Él-
ményfürdõben: A Magyar Fürdõkultúra Napja - In-
gyenes aktív wellness és egyéb változatos progra-
mok várják a látogatókat.

Október 11 – 12. Bükön és Burgenlandban:
Mister Classic 2013. 4. futam. Nemzetközi Veterán-
autó Verseny. A részletek olvashatók a plakátokon,
továbbá a www.bukmsk.hu, www.vizitbuk.hu és a
www.bukfurdo.hu honlapon.

CSEPREGI RENDEZVÉNYEK:
Szeptember 14-én, szombaton 13 órakor

Csepregen, a postahivataltól indulva: Kerékpártú-
ra Szakony – Zsira – Locsmánd (Lutzmannsburg) –
Borsmonostor (Klostermarienberg) – Csepreg útvo-
nalon. (Csatlakozási lehetõség Szakonyban,
Gyalókán és Zsirán kb. 10, 15 és 20 perccel ké-
sõbb.) A résztvevõk saját felelõsségükre indulhat-
nak a túrán!

Október 1 – 6. Országos Könyvtári Napok ren-
dezvényei Bükön, Csepregen és Sajtoskálon. A
részletek olvashatók a plakátokon, továbbá a
www.bukmsk.hu, www.csepregikultura.hu és a
www.sajtoskal.hu honlapokon.

Öregdiákok találkoztak
A simasági Általános Iskolából 1968-ban kimaradt

„Öreg diákok” megtartották a 45 éves osztálytalálkozót.
Az osztály létszáma 11 fõ volt, ebbõl 9-en jelentek meg a
sok évtized elteltével is. A tanárok közül sajnos csak két
fõ, Nagy Aladárné és Bálint Árpád vett részt. A találkozó
olyan jól sikerült, hogy 5 év múlva megismétlik.        G.A.

A rend
ezõszervek a
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– Szeptember 19. - csütörtök – A reneszánsz
Csepreg értékei konferencia • 16 ó.: Konfe-
rencia nyitó, majd: A csepregi nyomda az
1600-as években. Elõadó: Dr. Zátonyi Sándor.
Mester és tanítványai - kiállítás. Hetyésy Kata-
lin, tanítványai, és a Mozaik Amatõr Képzõ-
mûvész Kör kiállítása. • 18.10 „Árgyélus törté-
nete”  Bemutatják a Csepregi Színjátszók. 
• 18.30 Dalok – életképek a reneszánsz idõk-
bõl” Csepregi Csicsergõk – Vocal Spirit –
Vegyeskar elõadásában. • 19.10 Reneszánsz
táncok - a Farkas Sándor Egylet bemutatásá-
ban. A rendezvény ideje alatt látogatható a
fafaragás, gyerekjátékok, virágkötészet cso-
port bemutatója is.

– Szeptember 20. - péntek – Promenádi
huncutságok. 14.00 Reneszánsz játszóház és
apród próbák a Promenádon. • 19.00 Kora-
beli diákcsínyek: Gergely-járás, étekgyûjtés
és kínálás, deákavatás. Legény és leány bú-
csú  a stafirung bemutatása és võlegénypró-
ba. Boszorkányozás - szerelmi bájital készíté-
se és kóstoltatása; bemutatják a Farkas Sán-
dor Egylet tagjai.

–  Szeptember 21. - szombat – 15.00 Horvát
szentmise a Boldogasszony kápolnánál. A Pro-
menádon: kézmûves és kirakodóvásár, has-
tánc szeráj, a kastély kertben: Vadászati kiállí-
tás – vadászkutyákkal, bajvívó bemutató. •
16.30 a Jankovich utca avatása és zenés vo-
nulás a Kastélyba. • 17.30 Reneszánsz esküvõ
és lakoma. Nádasdy Anna és (VI.) Zrínyi Miklós
esküvõje Bemutatja: a Farkas Sándor Egylet.
Közremûködik a Csepregi Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat és a Jankovich Kórus. • 18.30
Köszöntõk - Szentpéterfai Gradistyei Tánc-
együttes, Tarub Hastánc Csoport, Nese és
Nadima. • 19.30 Lakodalmi táncok és zenék
régen és ma. • 21.00 Tûzijáték.

– Szeptember 22.  - vasárnap – Csepregi
Szüret 2013. 14.00-tõl szüreti felvonulás és ka-
valkád. • 14.20 Színpadi mûsorok. • 15.30
Térzene Kapuvár Város Fúvószenekara,
Csepreg Város Fúvószenekara Egyesület és
Csepreg Város Mazsorett Csoportja. • 17.30
Zumba Lady • 18.00 Szüreti mulatság az
„Egy pár” Együttessel.

III. Csepregi Városfesztivál
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Augusztus 25-én Bõben az esõ ellenére na-
gyon sokan jöttünk össze, hogy részesei le-
gyünk az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér, ré-
gi nevén Mûvelõdési Ház átadásának.

A programot a Himnusz elhangzása után
Hajós Attila polgármester szavai nyitották meg,
majd Harangozó Bertalan Vas Megyei Kor-
mánymegbízott ünnepi beszéde következett.
Ezután Jász László esperes plébános megáldot-
ta az új épületet.

A nemzeti színû szalagot Básthy Tamás or-
szággyûlési képviselõ vágta át Kovács Ferenc,
a Vas Megyei Közgyûlés elnökének kíséreté-
ben. Az óvodások, iskolások és a Bõi Nõi ének-
kar mûsora üde színfoltja volt az ünnepségnek.
Az új intézmény vezetésével szeptembertõl Ba-
bos Orsolyát bízta meg a képviselõ-testület. A
beruházás összértéke több, mint 52 millió Ft,
amihez az önkormányzat támogatást nyert a
Vidéki örökség megõrzése projekt keretében. A
kivitelezõ a csepregi BAUWERK-N Kft. volt. A cél
nem csak az épület felújítása volt, hanem a le-
hetõségek tárházának bõvítése a lakosság
jobb kiszolgálása és szabadidejének tartalmas
eltöltése érdekében. A fenntartási költségek
csökkentése érdekében megtörtént a nyílászá-
rók cseréje,a szigetelés, a tetõcsere. A fûtési
rendszerben külön köröket alkotva lehet majd
szabályozni az épület fûtését.

A fõbejárat lépcsõjét átalakították, aka-
dálymentes rámpa épült, valamint itt került ki-
alakításra a kerékpártároló is. A földszinten tel-
jesen megújult a vizesblokk, kiegészülve aka-
dálymentes mosdóval. A félkörívben került ki-
alakításra a szolgáltató tér külön vizesblokkal,

teakonyhával, amit egy vállalkozónak szeret-
nének bérbe adni. A nagytermet és a mögöt-
te lévõ termet újra parkettázták, a folyosó já-
rólapozva lett. A lépcsõ mellé felvonó került,
megkönnyítve a mozgáskorlátozottak feljutá-
sát  az emeleti szintre. Az emeleten megújult
és a volt mozi gépházzal kibõvült a könyvtár,
az új helyiségek mellett teakonyha, vizesblokk
(wc, mosdó, mosóhelyiség) került kialakításra.
A könyvtárban elhelyezésre került a lakossá-
got szolgáló E-pont Magyarország 3 db számí-
tógéppel. Lehetõség adódott 5 új folyóirat
elõfizetésére is, amit úgy válogattunk össze,
hogy mindenki megtalálja az érdeklõdési kö-
rének megfelelõt. Az oldalépületben hamaro-
san a posta kap helyet.

A projekt lehetõséget adott eszközbeszer-
zésre is, így 5 db számítógéppel, projektorral,
LCD TV-vel, vetítõvel bõvült a technikai felszere-
lésünk. Az épület felújításán kívül a külsõ kör-
nyezet is megújult. A díszburkolattal és a parko-
sítással igazán nyitott és látványos közteret ala-
kítottak ki, ami nagyon impozáns faluközpontot
alkot a nemrég felújított barokk kori Szent Imre
templommal, az új parkkal és a játszótérrel.

Olyan életteret kell közösen kialakítanunk,
amiben boldogulni tudunk, számítva és építve
egymás segítségére. Reményeink szerint a
megújult intézmény jó kihasználtsággal és moz-
galmas mûködéssel szolgálhatja majd minden
itt élõ ember érdekeit. Tehát becsüljük meg,
használjuk ki, töltsük meg élettel ünnepekkor
vagy a szürke hétköznapokon, csak rajtunk mú-
lik tudunk-e élni a lehetõséggel! 

Horváth Anita

Átadták az IKSZT-t Bõben
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Készenlét és ügyelet 

a térségben

Gyógyszertár

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést köve-
tõen 25 percen belül jelentkezni fog.)
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z
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r

Központi 
orvosi ügyelet

• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig 
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,

ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 

(a mentõállomás mellett)

06. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 9–13.00 NYITVA
08. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
09. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
10. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
11. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
12. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 9–13.00 NYITVA
15. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
16. Sanitas 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 17–20.00 készenlét
18. Sanitas 17–20.00 készenlét
19. Sanitas 17–20.00 készenlét
20. Sanitas 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 9–13.00 NYITVA
22. Sanitas 9–14.00 ügyelet
23. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
24. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
25. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
26. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 9–13.00 NYITVA
29. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
30. Sz. Péter 17–20.00 készenlét

A Falunap elõestéjén, 2013. augusztus 3-án  este Haller
Imre polgármester úr az önkormányzat képviselõ-testülete
nevében köszöntötte a szép számmal megjelent sportolókat,
sportbarátokat, a falu lakóit, a környezõ településrõl érkezett
vendégeket a sajtoskáli Sportpálya fejlesztés átadásán. 

A Himnusz közös eléneklése után polgármester úr kö-
szöntõjében elmondta. hogy Sajtoskál Község Önkormány-
zata a Leader pályázat keretében 6.191.385.- forint támo-
gatást kapott a sportpálya korsze-
rûsítésére, a felmerülõ hiányossá-
gok pótlására.

A fejlesztés eredményeképpen
megvalósult az öltözõ akadály-
mentesítése. A sportpálya jó álla-
potának megõrzése érdekében
öntözõberendezés kiépítésére ke-
rült sor, labdafogó hálókat szereltek
fel a folyamatos játék érdekében,
és új szolgáltatásként világítást épí-
tettek ki, így a sötétedést követõen
is lehetõség nyílik a kültéri szabad-
idõs tevékenységek megvalósítá-
sára. Két kézilabda kapu és két kis-
kapu biztosítja még a korosztályok
játék lehetõségét.

A projekt kivitelezõinek megkö-
szönte a polgármester úr a lelkiismeretes, precíz, szabályok-
nak megfelelõ munkájukat.

Hangsúlyozta Haller Imre, hogy a projekt megvalósulá-
sával, a beruházással lehetõvé válik a falu minden korosztá-
lya számára a sportpálya használata napszaktól függetle-

nül. Így az egészséges életmód legfontosabb eleme, a moz-
gás minden formában megvalósítható az igényeknek meg-
felelõ szabadtéri rendezvényeken. Minden korosztály talál-
hat alkalmat itt a mozgásra, a játékra. 

Ezekkel a gondolatokkal adta át a falu lakóinak a korsze-
rûsített sportpályát, és azt kívánta, hogy minél több sportsze-
rû labdarúgó mérkõzést játszanak ezen a pályán, természe-
tesen hazai gyõzelmeket várva. 

A korszerûsített létesítményt Sza-
bó Miklós plébános úr áldotta és
szentelte meg. Kérte a falu lakóit, vi-
gyázzanak a templom és az iskola
mellett a sportpályára is, hiszen a
lelki és testi egészség szorosan ösz-
szetartozik. A mozgás, a sport az
alapja a jó hangulatnak, és a kö-
zösség ûösszetartó erejének is meg-
határozó eleme.

Az átadást a képviselõk emlékfa
ültetéssel tették emlékezetessé, így
is kifejezve, hogy az egészséges és
környezettudatos életmód mennyire
fontos a településen. Az ünnepi per-
ceket a sajtoskáli és bõi labdarúgók
sportszerû, barátságos és gólzápo-
ros labdarúgó mérkõzése követte. A

hangulatot fokozta a villanyfény, amely nem mindennapi él-
ményben részesítette a jelenlévõket. 

Bízunk benne, hogy még sok ilyen jó hangulatú labdarú-
gó mérkõzésben lesz része a lelkes szurkolóknak!

bserika

Szeptember 7. Szombat Dr. Bencsik István
• 8. Vasárnap Dr. Földi Sándor • 9. Hétfõ Dr.
Szilasi Imre • 10. Kedd Dr. Nagy Mária • 11.
Szerda Dr. Gyarmati Lenke • 12. Csütörtök Dr.
Szilasi Imre • 13. Péntek Dr. Földi Sándor • 14.
Szombat Dr. Petro Andor • 15. Vasárnap Dr.
Bencsik István • 16. Hétfõ Dr. Müller András •
17. Kedd Dr. Gyarmati Lenke • 18. Szerda Dr.
Szirmai László • 19. Csütörtök Dr. Varró Gyula
• 20. Péntek Dr. Müller András • 21. Szombat
Dr. Bencsik István • 22.Vasárnap Dr. Szilasi Im-
re • 23. Hétfõ Dr. Müller András • 24. Kedd Dr.
Nagy Mária • 25. Szerda Dr. Szirmai László •
26. Csütörtök Dr. Gyarmati Lenke • 27. Péntek
Dr. Müller András • 28. Szombat Dr. Földi Sán-
dor • 29.Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 30. Hét-
fõ Dr. Müller András

Sportpálya fejlesztés átadása Sajtoskálon
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Mindenki tudja, hogy a legkisebbek a legna-
gyobbak a Sonnentherme élményfürdõben. 2013
szeptember 9-tõl október 25-ig azonban még job-
ban a középpontba kerülnek Ausztria vezetõ ba-
ba- és gyermekfürdõjében. Számtalan attrakció és
változatos program vár a gyerkõcökre 6 éves ko-
rig a MaxiMini hetek alatt.

„A vénasszonyok nyara az egyik legszebb év-
szak Lutzmannsburgban. Idén egy különlegesség-
gel várjuk kicsi fürdõ-vendégeinket: a MaxiMini-
hetekkel“, meséli Wolfgang Stündl, a
Sonnentherme Lutzmannsburg igazgatója. Színes
falevelek kombinálva idõjárástól független vízi él-
ményekkel és széles programkínálattal a csalá-
doknak. Baba-merülés, baba-wellness, baba-
masszázs: minden a legkisebbeknek. A kicsit na-
gyobbaknak is kínálunk a MiniMaxi hetekben sok
vízi kalandot, például búvárkodással, vagy az
elektro kishajókkal. Mindegy, hogy a mûvészsarok-
ban, a süti-mûhelyben vagy a 3D moziban: a szá-
razon is a móka áll elsõ helyen. Fáradhatatlanul

szolgálatban van Sunny Bunny, a napi találkozókor
és a vízitánc alkalmával is.

A varázsvonattal és Sunny Bunny-val csoda-
országba Meseszép helyre kalauzol Sunny Bunny a
varázsvonatán. Vele van még számtalan misztikus

figura is, mint pl.: a Fehér Nyúl, a Szív Királynõ és a
Szív Király, beszélõ virágok, vigyori Cheshire macs-
ka és még sok más ... a varázsvonat állomásai a
mese- és kvízállomás, illetve a smink- és
varázsitalállomás. Rosszidõ esetén a „Mini Extreme
Contest“ áll a program elején: öt mega-csúszdát
és egy ugrást az ugrótoronyról kell a legrövidebb

idõ alatt legyõzni – elegendõ bátorság és kitartás
természetesen szükséges.

Új nap, új szerencse! Minden 6 év alatti gyer-
kõc a MaxiMini-hetek alatt, hétfõtõl péntekig, egy-
egy nyereményszelvényt kap az élményfürdõ
pénztárnál. A számtalan azonnali nyeremény mel-
lett egy családi nyaralás is vár majd a szerencsés
nyertesre. Aki nem akarja Fortunára bízni szeren-
cséjét, bebizonyíthatja kreativitását a rajzverseny-
nél „Egy napom Sunny Bunny-val a Sonnentherme
élményfürdõben“. Töltsd fel egyszerûen a rajzodat
a www.sonnentherme.at honlapon 2013 október
25-ig és nyerj!

A családi kasszának is nyújtunk elõnyös ajánla-
tokat a MaxiMini-hetekben: partnerhoteleink csa-
logató ajánlatokkal várják vendégeiket. Így
pélldául a 2 év alatti babák ingyen nyaralhatnak
(Sonnentherme belépõvel együtt), ingyenes ba-
baúszáson vehetnek részt és a 6 év alatti gyerekek
meghatározott napokon (érkezés és távozás nap-
ja!) ingyen Sonnentherme belépõt kapnak.        (x)

Az Országos Erdészeti Egyesület Rába-menti
Helyi Csoportja a szokásos éves családi napján
2013. augusztus 3-án Tömördre látogatott. A
szakmai alapon szervezõdõ, de alapjaiban ba-
ráti társaság tagjai erdészek, vadászok és né-
hány szakmán kívüli támogató. A 70 fõ részvevõt
- zömben házaspárokat és néhány gyermeket –
házigazdaként jómagam és társszervezõként dr.
Szép Tibor köszöntötte. Átadva Kollárits Gábor

polgármester úr üdvözletét is. A társaság mind-
végig élvezte „Tömörd Köztársaság” kisközségi
szintû, õszinte vendégszeretetét.  

Éder Lászlóné és kedves családja közremû-
ködésével készült kemencés langalló és hozott
csikvándi disznóölési finomságokból álló, a Falu-
háznál elfogyasztott reggeli közben az egyesü-
let tagjai megismerkedtek Tömörd múltjával, je-
lenével és érdekességekbõl álló likõr-különle-
gességekkel is. Egyaránt nagy sikere volt a sza-
gos müge, a rókagomba és az almás mézes pá-
linkának, valamint a zölddió likõrnek. A szagos
mügét nem véletlenül hívják májusvirágnak,
vagy erdõmester fûnek. Az erdész feleségek ré-
gi, eredeti receptje szerint belõle készült a
„Jägermeister”.

A cikk folytatása és további képek a

www.repcevidek.hu weboldalon

Kissné Szabó Ágota, Nagy Imre

Erdészek 
látogatása 
Tömördön!

Gyerekek, gyerekek, gyerekek: 
MAXIMINI-HETEK A SONNENTHERME ÉLMÉNYFÜRDÕBEN




